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SAZEBNÍK  ÚHRAD za poskytovanou pobytovou odlehčovací službu 
            v SENIOR domu FELICITA,            

Spolufinancovaná služba Středočeským krajem, registrovánu u MPSV, IZO: 9976890
Úhrada za poskytovanou službu je stanovena v návaznosti na ustanovení vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí úhrady pobytu za kalendářní měsíc je dle § 73, odst. 4. zákona č.108/2006 Sb. o sociálních 
službách, i celý příspěvek na péči.

Rozsah úkonů pobytové odlehčovací služby
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
4. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

b) pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při běžných úkonech osobní hygieny
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
3. pomoc při použití WC

c) poskytnutí stravy, nebo pomoc při zajištění stravy:
1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku v rozsahu 3 jídel
2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby

d) poskytování ubytování:-odlehčovací pobytová služba
ubytování,  úklid, 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné 
sociální služby a doprovázení zpět
2. pomoc při obnovení, nebo upevnění kontaktu s rodinnou a pomoc při dalších aktivitách podporující sociální 
začleňování osob (pokud to jejich stav vzhledem k věku a zdravotnímu stavu  umožňuje)

f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí v součinnosti s obyvatelem – klientem se snahou, aby tato pomoc vedla 
k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální začleňování osob

g) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
2. podpora při zajištění chodu domácnosti

Maximální výše úhrady za  stravu a ubytování v odlehčovací pobytové služby činí: 
c) 235,- Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,    
105,-Kč za oběd - včetně provozních nákladů související s přípravou stravy,
d) 280,-Kč denně za ubytování 

Výše úhrady platné od 1. 1. 2023 v Kč za 1 hodinu péče 
Méně než 80 hodin/měsíc             =155,-Kč Více než 80 hodin/měsíc            =135,-Kč
za úkony uvedené v písmenech: a), b), c) e),f), g ), pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k 

jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí

 ÚHRADY ČINNOSTÍ NABÍZENÉ NAD RÁMEC ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ
zprostředkování pedikúry v SdF hradí klient podle cenníku poskytovatele činnosti

zprostředkování rehabilitačních cvičení mimo SdF  hradí klient podle cenníku poskytovatele činnosti

zprostředkování maséra v SdF hradí klient podle cenníku poskytovatele činnosti

zprostředkování návštěvy divadla, kina, zajištění asistenční služby úhradu vstupného a asistenci hradí klient podle 
cenníku poskytovatele činnosti

  .         účtován je skutečně spotřebovaný čas po celých minutách


